Plenari
de 19 d’abril de 2018, 19 h
Sala de Juntes de Govern
Assistència:
Ajuntament de Girona

Marta Madrenas, alcaldessa
Eva Palau Gil, regidora,
Jordi Pruneda, tècnic
secretaria tècnica

d’igualtat

de

gènere,

Rosi Baena, secretària
Grup Municipal de Ciutadans

Manuel Vázquez

Grup Municipal de CUP-CpG

Núria Palomar

Grup Municipal del PSC

Sílvia Paneque

Comissió Unitària 28 de juny

Jordi Mota, vicepresident

Associació Antisida de Girona

Anna Lara

Associació Universitària Diversa LGTBI+

José Yépez

Front d’Alliberament Gai de Catalunya

Pau Gàlvez

Lesbianes de Girona

Rosa Vilaseca

Universitat de Girona

Anna Pla

Convidats:
-

Defensor de la Ciutadania

-

Mossos d’Esquadra

Ramon Llorente
Inspector Albert Oliva Cap de l’Àrea Tècnica de
Proximitat i Seguretat Ciutadana
Sergent Eva Subirà de la Unitat Regional de
Proximitat i Atenció al Ciutadà
Caporal Joan Miquel Martinez de l’Àrea Tècnica de
Proximitat i Seguretat Ciutadana de la Regió Policia
de Girona
Caporal Manel Manich de l’Oficina de Relacions
amb la Comunitat de l’ABP de Girona

Presentacions
Es presenta la nova regidora delegada d’Igualtat, alhora que agraeix la dedicació dels
anteriors, Sílvia Paneque i Eduard Berloso. Alhora es dóna la benvinguda a la nova
representant de la UdG, Anna Pla, i als convidats.
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Acords:
Defensa dels drets LGTBI des del defensor de la ciutadania.
1. Donar l’informat a la intervenció del defensor en el sentit de que la seva funció
és la d’evitar discriminacions de tota mena. En aquesta funció, explica que no
ha rebut mai, des que l’exerceix, cap cas de discriminació o mal tracta per
causa d’homofòbia, transfòbia o bifòbia; desitja que segueixi el tema essent ‘no
notícia’. Es felicita pel que es fa des d’aquest Consell i anima a seguir treballant
per una societat més lliure, justa i inclusiva. Per una societat on la dignitat
humana, sense distinció, sigui el fonament de la convivència. La diversitat i el
respecte a la diferència son exigències ètiques d’una societat digna i
avanaçada. Hem de treballar perquè l’article 1 de la Declaració universal dels
drets humans sigui una realitat: ”Totes les persones humanes neixen iguals en
dignitat i drets”. Anima a seguir treballant per la llibertat de ser persona, a
seguir la tasca del Consell; hi ha eines suficients com per fer-ho.
Presentació de resultats de DIVERCITY. José Antonio Langarita s’excusa per no
poder assistir. Núria Palomar dona alguna referència del projecte:
2. Deixar constància de la finalització del Projecte. Va cloure l’any passat amb les
accions formatives previstes per entitats, policies, joves i periodistes. Hom fa
constar la satisfacció per haver participat com a ciutat en la relació
transnacional.
3. Facilitar la distribució de la publicació final –adaptada a Girona- tant punt estigui
disponible.
Programació de les diades del col·lectiu. Modificació, si escau, del Decret de 8
de gener de 2014, de banderes
4. Proposar a l’alcaldessa l’actualització del decret de banderes amb el següent
calendari:
•

31 de març: Dia internacional de la visibilitat transexual. Amb la bandera
pròpia del col·lectiu.

•

26 d'abril: Dia internacional per a la visibilitat lèsbica.

•

17 de maig: Dia internacional contra l'homofòbia.

•

28 de juny: Dia de l'Alliberament LGTBI. Incloent la il·luminació de la
façana de l’ajuntament amb els colors de la bandera de l’arc de Sant
Martí.

•

1 de desembre: Dia internacional de lluita contra la Sida.

Celebració del dia de l’orgull LGBTI.
5. Donar l’informat a la programació que la Comissió 28J ha previst per enguany:
•

Els col·lectius criden a participar el 28J tarda als actes de Barcelona.

•

Al matí repintaran el pas de vianants de la pl. de la Independència, amb
els colors de l’arc de Sant Martí. Proposen afegir algun tipus de placa
que el senyali com a ‘pas de la diversitat’.
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•

Durant la jornada proposen la il·luminació de la façana de l’Ajuntament
amb els colors de l’arc de Sant Martí.

•

Convoquen un acte a Girona d’abast nacional commemoratiu del 30è
aniversari de la primera assemblea gai a Girona, l’any 1988, consistent
en una manifestació el 16 de juny, acabant amb una festa a la pl. del
Pallol, per a la qual cosa tenen la conformitat dels comerciants de la
zona.

Memòria 2017 de l’Espai LGTBI.
6. Donar l’informat a la memòria 2017 que la representant del Grup de Lesbianes
ha presentat, alhora, a la Comissió Permanent. A part de presentar-la a
l’Ajuntament com preveu la clàusula 8 del conveni, se’n fa difusió per facebook
i correu electrònic. També remarca l’esforç de tenir obert tot l’any l’Espai LGTBI
Girona.
Presentació de l’activitat a Girona de Mossos contra la discriminació LGTBI
7. Prendre nota dels recursos educatius que desplega el cos pels centres
educatius de la demarcació, el seu marc de referència, conceptual, estratègic i
competencial, que s’expressa en dos recursos educatius:
•

Taller sobre ‘Odi i discriminació’ (racismes, aporofòbia i sexismes). La
formació s’estructura en tres sessions: 1/ per centre educatiu, 2/
alumnat i 3/ tancament amb alumnes i docents.

•

‘Comença el joc’, que inclou l’assetjament entre iguals en les seves
diferents formes (inclou el ciberassetjament)

8. Coordinar aquests recursos educatius de Mossos amb l’itinerari d’educació
sexoafectiva que està revisant l’Ajuntament, de manera que els continguts
siguin complementaris, no es solapin les ofertes sinó, pel contrari, que cooperin
i generin sinèrgies entre tots els dits recursos. A tal fi, la tècnica que el
dissenya contactarà amb els mossos que presten els recursos, al mateix temps
que hi participin els dos agents-tutors de la Policia Municipal.
9. Intentar millorar l’acostament entre el cos i les entitats representatives LGTBI
per col·laborar en prevenció i en la postassistència a les víctimes.
10. Oferir algun centre educatiu de Girona, mitjançant gestions d’Educació de
l’Ajuntament, com a centre pilot per experimentar una metodologia de formació
entre iguals (alumnes formats formen altres alumnes, en comptes de classes
magistrals amb més o menys interacció dels alumnes)
Pla municipal d’igualtat de tracte i no discriminació de les persones LGTBI, Pla
d’actuació 2018. A proposta de la Comissió Permanent.
11. Donar l’informat al Pla d’actuació 2018 del Pla municipal d’igualtat de tracte i no
discriminació de les persones LGTBI 2016-2019, tal com s’ha presentat, afegint
la llista d’activitats previstes per les entitats al punt 2.3:
o 22 abril, Punt lila a la UdG
o 26 abril, Cinefòrum lèsbic
o 28 abril, Actes de glg
o 12 maig, Final concurs Eurovisión
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o 12 a 20 de maig, Temps de Flors, les entitats intentaran alguna forma
de participació des del local Espai LGTBI
o 15 maig, Presentació Observatori Contra l'Homofòbia
o 17 maig, Manifestació, dinar
o 18 maig, Tallers i xerrada
o 19 maig, Trobada i taller cisheteronormativitat
o 16 juny, Manifestació nacional a Girona, commemorativa del 30è
aniversari de la primera assemblea gai a Girona, i festa a la pl. del
Pallol.
o 28 juny, matí: pintada i vermut; tarda: convocatòria de festa a Barcelona.
 Més la il.luminació de la façana de l’Ajuntament amb els colors
de l’arc de Sant Martí durant la jornada.
 Alhora, dues exposicions commemoratives: una de fotografia a
ubicar en algun espai cultural central tipus biblioteca Carles
Rahola o Casa Pastor; l’altre de posters històrics a mostrar amb
expositors de metacrilat adients.
o 1 desembre, campanya de proves de l’VHI.
Propostes de les entitats de revisió dels Estatuts del Consell.
12. Ajornar per a una nova sessió plenària extraordinària la deliberació d’una
revisió del Reglament d’aquest consell, previ treball i consens a la Comissió
Permanent.
Torn obert
o El representant de C’s agraeix la tasca realitzada per Mossos i els serveis
municipals, en compliment de la llei 11/2014.
o La representant del PSC demana informació sobre la fitxa programa. És
informada de que no hi ha hagut variació en el finançament.
o Les entitats demanen a l’Ajuntament que segueixi la participació a la Xarxa de
Municipis LGTBI de Catalunya, la qual cosa ha vingut mantenint el
vicepresident. (Propera cita el 27 d’abril)
o El vicepresident i la secretària es trobaran per acordar instruccions per a poder
cobrir les petites despeses de l’Espai LGTBI Girona.
La Presidència,

La Secretaria,

Marta Madernas Mir
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